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 7- 13، صفحه 1385 دی –، آذر 6مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره هشتم، شمارۀ 

  6/10/85: ، پذیرش30/1/85: ، ارسال جهت اصالح7/12/84:  دریافت
  
 
 
  

  تاثیر امواج الکترو مغناطیس کم فرکانس با شدت پایین بر ساختار
  NMRIموش   بافتی تخمدان

  
  1حسین صالحی، ∗1ابوالحسن سخائی

 و هیئت علمی گروه تشریح دانشگاه علوم پزشکی اراک   عض - 1

  
استفاده روز افزون از انرژی الکتریکی برای مصارف خانگی و صنعتی و تولید امـواج الکترومغنـاطیس                  :سابقه و هدف  

اج  اثرات زیستی این امـو    . توسط دستگاههای الکتریکی باعث شده روزانه میلیونها نفر در معرض این امواج قرار بگیرند             
هـدف از   . برسالمت انسان بصورت تولید رادیکالهای آزاد؛ افزایش کلسیم داخل سلولی و فعال نمودن برخی ژنها است               

انجام این مطالعه بررسی  استریولوژیک اثرات امواج الکترو مغناطیس بر شاخصهای  کمی بافـت تخمـدان مـوش نـژاد                
NMRIبود .  

گـروه  ( گـروه مـساوی      3گـرم انتخـاب و بـه        7/26الغ به وزن تقریبی      ماده ب  NMRI سرموش   39 تعداد   :مواد و روشها  
 ساعت و به مدت یک هفته تحت تاثیر امواج          6گروه آزمایش روزانه    . تقسیم شدند ) کنترل، شم دستگاه و گروه آزمایش     

ده گـروه شـم در دسـتگاه خـاموش قـرار دا           . هرتز  قرار گرفتنـد    50 میلی تسال و فرکانس      9/5الکترومغناطیس با شدت    
 ساعت یکی از تخمدانها از شکم خارج شده و پاساژ بـافتی انجـام شـد و مقـاطع بـافتی بـا روشـهای                          24بعد از   . شدند

  .استریولوژیک مطالعه شدند
 حجم وتعداد فولیکولهای تخمدانی در بـین گروههـای آزمـایش و کنتـرل اخـتالف معنـی داری نداشـتند ولـی                        :یافته ها 

نسبت به گروه کنتـرل بطـور معنـی داری          ) جم فولیکولها به حجم کل بافت تخمدان      نسبت ح (میانگین مقادیرکسرحجمی   
  ).>05/0p(افزایش یافته بود

بر طبق نتایج این مطالعه امواج الکترو مغناطیس تغییرات خاصی بر ساختار بافتی تخمدان ایجاد نکرد اما                 : نتیجه گیری 
  .رشد فولیکولهای تخمدانی را تسریع کرد

  .NMYIامواج الکترو مغناطیس کم فرکانس، استریولوژی، تخمدان، موش  :واژه های کلیدی

7-13، صفحه 1385 دی  -، آذر 6مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره هشتم، شمارۀ   
  مقدمه 

که در  ای از فوتونها می باشند امواج الکترومغناطیس مجموعه
 استفاده .دمیدانهای الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم جریان دارن

روز افزون از کاربرد انرژی الکتریکی برای مصارف خانگی و صنعتی، 
سبب شد تا روزانه میلیونها مصرف کننده در معرض این امواج قرار 

این امواج غلظت سیتوپالسمی یونهای آزاد خصوصا کلسیم را  .بگیرند
تغییر داده و باعث اختالل در کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ در 

  اثرات این امواج بر سلولها  ).1(غشاء سیتوپالسمی سلولها می گردند
چنانکه گزارشات متعددی حاکی از آن . تا حدودی متناقض می باشند

است که این میدانهای مغناطیسی می توانند به عنوان فاکتورهای 
  بعضی گزارشات ). 2-4(همراه اثرات مواد سرطان زا را افزایش دهند

  
واج الکترومغناطیس با شدت و فرکانس پایین نشان داد که ام

 سلولهای در معرض DNAهیچگونه اثرات ژنوتو کسیکی، بر روی 
در خصوص تاثیر امواج الکترو مغناطیس کم فرکانس بر ). 1و4(ندارند

در . روی دستگاه تولید مثل اطالعات زیادی در دسترس نمی باشد
میلی تسال و 100 تا 1پستانداران استفاده از این امواج با شدت 

 هرتز بر روی ظرفیت رشد و تمایز اسپرماتوگونیها در 50فرکانس 
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موش موثر بوده است اما بر روی کروموزومهای انسانی اثرات 

  گزارشات نشان می دهند که ). 5و6(کالستوژنیکی اعمال نمی کند
 از 101 هزینه انجام این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی شماره 

  .ت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک تامین شده استاعتبارات معاون

میدانهای مغناطیسی، هیپرپلوییدی شیمیایی را در اووسیتهای موش 
تابش مداوم امواج الکترومغناطیس ممکن است  ).7(افزایش می دهند

درحالی که  ). 8(اپوپتوز را در سلولهای زاینده بیضه موش القاء کند
هایی عوامل خطر ساز وجود ندارد اما اطالعات کافی برای ارزیابی ن

برخی شواهد اپیدمیولوژیک و مطالعات تجربی نشان داده که در 
معرض قرار گرفتن طوالنی و همزمان در مقابل امواج و برخی 
ترکیبات شیمیایی ممکن است خطر برخی انواع سرطانها را افزایش 

. استبا این حال نظریه واحدی در این خصوص ارائه نشده ). 9(دهد
و به دلیل ساختار فعال و بسیار  با توجه به نتایج متناقض ذکر شده

حساس بافتهای زاینده از جمله تخمدان  به عوامل خارجی، این 
  مطالعه بمنظور بررسی اثرات امواج الکترومغناطیس بر روی 

  .شاخص های کمی بافت تخمدان طراحی گردیده است
  

   مواد و روشها
   با وزن متوسطNMRIبالغ نژاد  سر موش ماده 39تعداد 

 روز از موسسه واکسن و سرم 60گرم و میانگین سنی حدود 2±7/26
موشها در شرایط حیوان خانه با درجه . سازی رازی تهیه گردید

 درجه سانتی گراد و دوره روشنایی و تاریکی 23 تا 20حرارت 
زادانه به خوراک  برای حیوانات دسترسی آ. ساعت نگه داری شدند12

حیوانات به صورت تصادفی به سه گروه سیزده . و آب ممکن بود
که ) گروه شم(گروه اول کنترل، گروه دوم  . تایی تقسیم گردیدند

ساعت و بمدت یک هفته در دستگاه مولد امواج خاموش قرار 6روزانه 
ساعت و بمدت یک هفته 6روزانه ) آزمایش(داده شدند و گروه سوم 
برای ایجاد . ترومغناطیس روشن قرار گرفتنددر دستگاه مولد امواج الک

 میلی تسال از دو 9/5یک میدان مغناطیسی یکنواخت با شدت ثابت 
 دور که بصورت سری بهم بسته شده بودند استفاده 1170سیم پیچ 

  .  هرتز بود50 ولت با فرکانس 120ولتاژ ورودی سیم پیچ. گردید
 به روش  ساعت بعد از انجام آزمایشات، حیوانات24حدود 

اسپاینال کشته شدند و با باز کردن شکم آنها یکی از تخمدانها خارج 
منتقل گردید برای ثبوت بهتر، فرمالین آنها % 10گردید و به فرمالین 

 Tissueبعد از ثبوت، نمونه ها به دستگاه . دو بارعوض شد

processor ) مدلDS2000 منتقل گردید و ) ، شرکت دید سبز
سپس نمونه ها بر مبنای محاسبات . م گرفتپاساژ بافتی انجا

شرکت دید ( میکرون توسط میکروتوم 7استریولوژیک با ضخامت
  ). 10(برش زده شدند) سبز

 روش استریولوژیک، توسط آقای بایر روشی 2004در سال 
وی فولیکولهای تخمدانی شمارش شده را . بدون خطا ارزیابی گردید

در .  مقایسه نمود2اوپتیکو دیسکتور 1دیسکتور فیزیکی  از روش
برای انتخاب ). 11(پژوهش حاضر نیز از دیسکتور فیزیکی استفاده شد

مقاطع بافتی از روش نمونه گیری سیستمیک تصادفی استفاده 
بعد از جمع آوری مقاطع و تهیه الم بافتی، المها توسط ). 12(گردید

  . دو میکروپروژکتور مورد بررسی قرار گرفتند
محاسبه عبارت بودند از حجم بافت شاخص های مورد 

نسبت (تخمدان، تعداد فولیکولهای تخمدان و کسر حجمی 
که در زیر روش محاسبه ) تعداد فولیکولها به کل حجم تخمدان

  .هر کدام جداگانه ذکر شده است
برای محاسبه  :محاسبه استریولوژیک حجم بافت تخمدان
در این روش . فتحجم تخمدان روش کاوالیری مورد استفاده قرار گر

با پروژکت کردن تصویر مقاطع بافتی بر روی میز کار، یک صفحه 
بطور تصادفی روی  (+)ترانسپرنت متشکل از تعدادی عالیم صلیبی

سپس تعداد صلیبهای برخورد کرده به ). 13(تصویر انداخته شد
حجم بافتها  پروفیل بافتی شمارش گردیده و با استفاده از فرمول زیر

  ):13و14(دید که در جدول مربوطه آورده شده استمحاسبه گر
  =Σpتعداد صلیبهای شمارش شده

   =tضخامت مقاطع
  =a/pمساحت صلیبها

   =Mبزرگنمایی خطی تصاویر 
برای محاسبه ضریب خطای تخمین حجم بر اساس اصل 

   .کاوالیری ازفرمول مربوطه استفاده شد
 ضریب خطای :محاسبه ضریب خطای کسر حجمی فولیکولها

استریولوژیک یک روش ریاضی سودمند جهت نشان دادن میزان 

                                                            
1- Physical dissector 
2 -optical dissector 
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  9 /ابوالحسن سخائی و همکاران           ...                                                        تاثیر امواج الکترومغناطیس کم فرکانس با شدت پایین بر 

  
شک و تردید در ارتباط با تخمین مورد نظر می باشد که معموال تا 

  ). 13( درصد قابل قبول می باشد10حدود 
برای  :فولیکولهای تخمدانی محاسبه استریولوژیک تعداد

. ردیدمحاسبه شماره فولیکولها از تکنیک دیسکتور فیزیکی استفاده گ
برای انجام این تکنیک، تصویر دو مقطع بافتی پشت سر هم توسط 

تصویر مقطع اول ). 10و13و14(دو پروژکتور روی میز کار انداخته شد
سپس برای . به عنوان مرجع و مقطع دوم شاهد در نظر گرفته شد
 میلی 13×13شمارش، یک ترانسپرنت متشکل از فریمهایی با ابعاد 

این فریم دارای یک خط . ی نمونه قرار گرفتمتر بطور تصادفی رو
برای . می باشد) پر رنگ(و یک خط ممنوعه ) نقطه چین(آزاد 

شمارش تعداد فولیکولها، اووسیت آنها مبنای شمارش قرار گرفت و 
اووسیتهایی شمارش می شدند که اوال با خط ممنوعه برخورد نداشته 

  ).   14(وندباشند ثانیا در تصویر مقطع شاهد هم مشاهده نش
  
  
  
  
  
  
  

 تصویر فریم برای محاسبه ذرات در یک واحد حجم

  
بر این اساس تعداد فولیکولها شمارش گردید و با استفاده از 

که نتایج . فرمول مربوطه تعداد فولیکولهای تخمدانی محاسبه گردید
با ضرب نمودن تعداد فولیکولها . آورده شده است) 1(آن درجدول 

  ).  13 و12( کل فولیکولها بدست آمددرحجم مرجع تعداد
کسر حجمی عبارت است از کسر  :تخمین کسر حجمی فولیکولها

  :هر جزء در داخل حجم مرجع که از رابطه زیر بدست می آید
   Vv(ova.fol)= حجم فولیکولها در حجم مرجع/حجم مرجع

برای محاسبه حجم مرجع با استفاده از شبکه عالئم صلیبی، 
را که با اووسیتها  برخورد نموده بود، شمارش نموده تعداد صلیبهایی 

و بر تعداد کل صلیبهایی که به پروفیل بافتی برخورد نموده تقسیم 
جهت پاسخگویی به فرضیات و مقایسه نرمال بودن توزیع . گردید

آزمون آماری غیر پارامتریک    سپسK-Sداده ها از آزمون 

نتایج . ستفاده گردید ابین گروهها والیس برای مقایسه -کروسکال 
  .اختالف معنی دار منظور گردید >05/0pآزمونها با شرط 

 

  یافته ها 
در این بررسی متوسط وزن تخمدان در گروه آزمایش علیرغم 
 .مختصری افزایش تفاوت معنی داری با گروه شاهد و شم نداشت

بررسی استریولوژیک توده بافتی تخمدان و فولیکولهای تخمدانی 
نسبت حجم ( کسرحجمی فولیکولهای تخمدانی )الف : کهنشان داد

درگروه دریافت ) فولیکولهای تخمدانی به حجم کل بافت تخمدان
امواج  نسبت به سایر گروهها افزایش آماری معنی داری یافته  کننده
 در بررسی میکروسکپی نمونه های مربوط به گروه ).>05/0p(بود

لهای گرآآف نسبت به سایر آزمایش مشاهده گردید که تعداد فولیکو
  ).1شکل (ا  افزایش یافته بودهگروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمایش نسبت آ مقایسه میانگین کسر حجمی گروه .1نمودار 

 به سایر گروهها
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1385  
  

مقطعی از تخمدان موش ماده گروه تحت تاثیر امواج . 1شکل 

   فولیکول گراف- X (A 50بزرگنمایی نهایی (الکترومغناطیس 

B-کول ثانویه در این تصویر تعدد فولیکولهای گراف وجود دارد فولی(  

در گروهی از موشها که تحت تاثیر امواج الکترومغناطیس  )ب
قرار داشتند تعداد فولیکولهای تخمدانی نسبت به گروههای شاهد و 

 ).3،2شکلهای (اما این افزایش تعداد معنی دار نبود، شم افزایش یافته

 تاثیر امواج الکترومغناطیس قرار حیواناتی که تحت در )ج
داشتند حجم فولیکولهای تخمدانی افزایش یافته بود اما این افزایش 

  ).1جدول (حجم  معنی دار نبود
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  مقایسه میانگین نتایج داده ها در بین گروه آزمایش با سایر گروهها. 1جدول 

 

 یب خطاضر )µm3 (یحجم کسر یب خطاضر  فولیکولهاتعداد یب خطاضر )µm3( تخمدانمحج گروهها

 011/0 642/0±/02 040/0 91/605±6/121 022/0 64/1±015/0 کنترل

 006/0 613/0±/05 034/0 87/512±9/105 025/0 46/1±09/0 شم

 007/0 *898/0±/09 038/0 99/738±7/194 015/0 19/2±032/0 یشآزما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) X 50بزرگنمایی (مقطعی از تخمدان موش ماده شاهد . 2شکل 

A - فولیکول گراف B - فولیکول ثانویه C - فولیکول اولیه  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) X 50بزرگنمایی (مقطعی از تخمدان موش ماده گروه شم . 3شکل 

A - فولیکول گراف B -فولیکول ثانویه   

  
 بحث و نتیجه گیری

روند بلوغ و تکامل فولیکولهای تخمدانی نتیجه توالی 
وسیتها و سلولهای گرانولوزا را تحت هماهنگ رویدادهایی است که او

هرگونه مداخله، این روند فیزیولوژیک را تغییر . تاثیر قرار می دهد
در این پژوهش تحت تاثیر امواج الکترو مغناطیس، کسر ). 2(می دهد

حجمی فولیکولهای تخمدانی در گروه آزمایش افزایش آماری معنی 
شی از دو این افزایش کسر حجمی ممکن است نا. داری داشت

فاکتور باشد افزایش تعداد فولیکولهای تخمدانی یا تسریع رشد 
تبدیل سریعتر فولیکول بدوی به فولیکول (فولیکولهای تخمدانی 

در بررسی استریولوژیک فولیکولهای تخمدانی، با وجود  ).گراف
در . افزایش مختصر تعداد فولیکولها اما این افزایش معنی دار نبود

زایش سلولهای گرانولوزا و تسریع ایجاد آنتروم، مورد حدس دوم اف
همکارانش نشان  وMaren چنانکه. بیشتر مورد توجه قرار می گیرد

 و تسریع ODC1دادند امواج الکترومغناطیس بواسطه افزایش 
 در DNAپیشرفت سلول به مرحله سنتز و تنظیم نسخه برداری 
ل در غدد نهایت باعث افزایش تکثیر سلولهای بنیادی اپی تلیا

در مطالعه ای بر روی تغییرات روند  . )15(پستانی می گردد
بیولوژیک تولید مثل مگس سرکه، تحت تاثیر امواج الکتریکی با 

                                                            
1 - Ornithine decarboxylase 
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 %5/36 هرتز انجام شده، نشان داد این امواج تقریبا 50فرکانس 

  ).1(ظرفیت تولید مثل را افزایش می دهد
اثرات زیانبار در مقابل، برخی گزارشات در بیان دقیق وجود 

صوص سلولهای سوماتیک  تردید خاین امواج بر روی سلولها به 
 امواج الکترومغناطیس  و همکاران نشان دادند،Chungچنانکه . دارند

 میلی تسال هیچگونه تغییراتی در 500 هرتز و شدت 60با فرکانس 
در ). 16(ساختار بافتی بیضه، وزن، شمارش و تحرک اسپرم نداشت

ر امواج بر روی فولیکولهای تخمدان مطالعات کمتری زمینه تاثی
 .انجام گرفته است

همکارانش که اثرات   وSandra  توسط در مطالعه انجام شده
 هرتز را بر روی فولیکولها 50و33فرکانسهای  امواج باشدت کم و با

 بررسی کردند دریافتند که امواج باشدت کم و In vitroبه صورت 
اهش تشکیل آنتروم، نقصان تکتیر  هرتز سبب ک33فرکانس 

 استرادیول و ناتوانی -بتا17سلولهای گرانولوزا، کاهش تولید 
اما مکانیسم دقیق . اووسیتها در کامل کردن بلوغ هسته ای گردید

کاهش  در تکثیر سلولی و ). 2(این تاثیرات  به خوبی مشخص نیست
). 2(پتوز باشد استرادیول می تواند مرتبط با فرایند آپو- بتا17تولید 

اما گزارشات حکایت از آن دارند که امواج با وجود کاهش در تکثیر 
 استرادیول  فرایند آپوپتوز را  در سلولهای - بتا17سلولی و تولید 

درمطالعه حاضر با بررسی ). 17(القاء نمی کنند گرانولوزا
استریولوژیک، تفاوت آماری معنی داری درحجم فولیکولهای 

 نشد ولی کسر حجمی  همانطور که ذکر شد تخمدان مشاهده
همکارانش امواج   وSandraدر مطالعه . افزایش معنی داری داشت
 هرتز تاثیر معنی داری بر روی قطر 50باشدت کم و فرکانس

فولیکولهای کشت داده شده نداشته و علت اختالف نتایج این مطالعه 
نده در  ممکن است ناشی از عوامل مداخله کن sandraبا مطالعه

مکانیسمی که نشان دهد چگونه امواج موجب .  باشدIn vivoشرایط 
توان   اما فرضیاتی که میاین تاثیرات شده اند هنوز مشخص نیست

مورد اول، امواج الکترومغناطیس  .مطرح نمود شامل موارد زیر است
 می شود C-mycباعث افزایش بیان برخی از ژنهای انکوژنی مثل 

شده توسط این ژن باعث تسهیل پیشرفت سلول که پروتئین تولید 
). 15( می شودS در مرحله DNAدر سیکل سلولی و تسهیل سنتز 

از آنجایی که امواج . می باشد فرضیه احتمالی دیگر، افزایش دما
این موجب افزایش دمای محیط داخلی بدن حیوان می شوند و 

ای بافتی افزایش دما در بهبود گردش خون و در نهایت بهبود تغذیه 
   القاء تکثیر سلولی را در پی دارد،و همچنین هیپرترمیاست موثر 

این افزایش تکثیر در سلولها به خصوص در فیبروبالستها یکی . )18(
 و دیگری با آزاد شدن و طوالنی شدن مدت IGF-1از طریق بیان 

 صورت می پذیرد که هر دو این فاکتورها نقش GF –1زمان عمل 
با این وجود ). 19و20(مایز و تقسیم سلولی دارندمهمی در تحریک ت

به تحقیقات  جهت روشن شدن ابعاد دقیقتر این مکانیسم نیاز
  .بیشتری در این زمینه می باشد

  
  و تشکر تقدیر

آقای قنبری، کارشناسان محترم همکاری بدینوسیله از 
آزمایشگاههای بافت شناسی، تحقیقات دانشکده پزشکی و معاونت 

  تامین جهت پزشکی اراک  هشی دانشگاه علوممحترم پژو
  .و قدردانی می شودهزینه های این تحقیق تشکر 
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